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PINGVIN

ÁRHÍREK
Az Ön partnere az
egészségmegőrzésben

éve
25

tÖbb, mint

_ vágja ki és adja le a patikában _

A szezon sztárjA: Tropy Multivitamin 
Senior, 60 filmtabletta, (részletek a 3. oldalon) 30%

MOST
AKCiÓsAn:

**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtájé koztatót, 
vagy kér dezze meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!

Az étrend-kiegészítő készítmény fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.Legyen mindig jólértesült! Íratkozzon fel hírlevelünkre: www.pingvinpatika.hu

A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és csak egy ter-
mék megvásárlására használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a készlet erejéig 
érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat 
patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és csak egy ter-
mék megvásárlására használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a készlet erejéig 
érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat 
patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és csak egy ter-
mék megvásárlására használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a készlet erejéig 
érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat 
patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.
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- Ft 699,

- Ft 99,
- Ft

Érvényes: 2020. 04. 20. – 2020. 05. 02. Érvényes: 2020. 05. 04. – 2020. 05. 16. Érvényes: 2020. 05. 18. – 2020. 05. 30.

most csak: most csak: most csak:

4,67 Ft/db

Baba szappan, 
125 g

Libero törlőkendő, 
nedves, 64 db

Tropy C-vitamin 1000 mg, 
20 pezsgőtabletta

+30
bónuszpont

+40
bónuszpont CSAK:

MOST

A Pingvin Patikák akciós kiadványa • Áraink 2020. április 18-tól 2020. május 29-ig érvényesek.

34,95 Ft/db 0,79 Ft/g

Claritine 10 mg, 60 tabletta**

Napi 1 tabletta a szénanátha, a házipor és 
ál latszőr okozta allergia tünetei ellen, vala-
mint a krónikus csalánkiütéssel szemben.

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: loratadin.

Forgalmazza: Bayer Hungária Kft. 
1123 Budapest, 
Alkotás u. 50. 

-29%1699 Ft

2399 Ft* helyett:

megtakarítás: 700 Ft, (33,98 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

-26% 1699 Ft

2399 Ft* helyett:

megtakarítás: 610 Ft, (28,32 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

espumisan® Gyöngy
40 mg, 50 lágy kapszula**

Hasfeszülés? Puffadás? Az Espumisan 
Gyöngy enyhülést és segítséget nyújt 
a diszkomfortérzés és a puffadás megszün-
tetésében. 

Hatóanyag: szimetikon. 
Vény nélkül kapható gyógyszer.

BERLIN-CHEMIE/ A.MENARINI Kft. 
(2040 Budaörs, Neumann János u. 1.) 

-23% 1499 Ft

1939 Ft* helyett:

megtakarítás: 440 Ft, (29,98 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

-24% 1299 Ft

1709 Ft* helyett:

megtakarítás: 410 Ft, (54,13 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

-24% 1399 Ft

1849 Ft* helyett:

megtakarítás: 450 Ft, (69,95 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

magne b6, 50 bevont tabletta**

Idegesség? Ingerlékenység? Belső feszültség? Szorongás? 
Válj ellenállóbbá a stressz 4 tünetével szemben 
a Magne B6 bevont tablettával! 

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Javallat: magnéziumhiány kezelésére.

Forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
- 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
- Gyógyszerinformáció tel.: 
(+36 1) 505 0055 
- Web: www.sanofi.hu, www.magneb6.hu 
SAHU.MGP.19.10.0439 (2019.11. 25.)

A Rennie cukormentes változata gyors és 
hatékony megoldást nyújt gyomorégés 
és refluxos panaszok esetén azok számá-
ra is, akiknek fontos a cukormentesség. 

rennie cukormentes 
rágótabletta, 60 db**

Vény nélkül kapható gyógyszer.
Hatóanyag: kalcium- és magnéziumkarbonát.

Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., 
1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

Rennie borsmenta változatban is kedvez-
ményesen kapható!

-24%4299 Ft

5689 Ft* helyett:

megtakarítás: 1390 Ft, (71,65 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

Prostamol® UNO 320 mg, 
60 lágy kapszula**

Enyhe, illetve közepesen súlyos jóindulatú 
prosztata megnagyobbodás okozta vizelési 
panaszok (pl. gyakoribb vizelési inger, 
különösen éjszaka, gyenge vagy akadozó 
vizeletsugár) tüneti kezelésére ajánlott vény 
nélkül kapható, növényi eredetű hatóanya-
got tartalmazó gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: Serenoa repens.

Forgalmazza: Berlin-Chemie AG 
(Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin)

Calcium-Sandoz,
20 pezsgőtabletta**

Elérhető a megújult Calci-
um-Sandoz pezsgőtabletta, 
kalciumhiány megelőzésére 
és kezelésére, felnőttek és gyer-
mekek részére. Vízben teljesen 
feloldódik, így biztosítja, hogy 
a szervezete a legjobban hasz-
nosíthassa a bevitt kalciumot.

OCAL1572/12.19

Vény nélkül kapható kalcium 
tartalmú gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, 
Bartók Béla út 43-47.

Lioton® 1000 ne/g gél, 50 g**
A LÁBAI SZÉPSÉGÉÉRT ÉS EGÉSZSÉGÉÉRT! Lábdaga-
dás? Égő, feszülő érzés? A Lioton® gél csökkenti 
a visszérbetegség okozta panaszokat és alkalmas 
a visszérbetegség szövődményeinek, baleseti sérü-
lések következtében kialakult véraláfutás, duzzanat 
kezelésére.
Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: heparin (1000 NE/g)

-20% 1999 Ft

2509 Ft* helyett:

megtakarítás: 510 Ft, (39,98 Ft/g)

kártyárA
kAPhAtó

-24% 3499 Ft

4609 Ft* helyett:

megtakarítás: 1110 Ft, (58,32 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

Aspirin® Protect 100 mg, 
98 tabletta**

Az Aspirin® Protect ajánlott infarktus kockázatának 
csökkentésére szív- és érrendszeri kockázati tényezők-
kel rendelkező 45-79 év közötti férfi-, és 55-79 év közötti 
nőbetegeknél a haszon/kockázat értékelését követően.

-26% 2139 Ft

2899 Ft* helyett:

megtakarítás: 760 Ft, (21,83 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: acetilszalicilsav 
Forgalmazó: Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

béres C-vitamin 500 mg, 
30 filmtabletta**

C-vitamin hiányos állapotok kezelésére. 

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: aszkorbinsav. 
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 
2-4. - www.beres.hu 
PI2004C50030

-25% 699 Ft

929 Ft* helyett:

megtakarítás: 230 Ft, (23,30 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

Kalmopyrin® 500 mg, 
24 tabletta**

Fájdalom és láz csillapí tására, valamint 
reumás betegségek kezelésére szolgáló 
gyógyszer.

A 12 db-os is  
kedvezménye- 
sen kapható!

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: acetilszalicilsav Richter Gedeon Nyrt., 
Gyógyszerbiztonsági O.: 505-70-32, drugsafety@richter.hu

Proenzi® intensive 
80+40 tabletta

Proenzi® Intensive a Proenzi® 
legösszetettebb terméke, mely 
az ízületi porcot alkotó építőele-
mek mellett gyógynövényeket 
és speciális felszívódást 
elősegítő összetevőt is tartal-
maz.

Étrend-kiegészítő.

Forgalmazza: Walmark Kft. 
1138 Budapest, Madarász 
Viktor u. 47-49.

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin. Az 
Eurovit Oliva-D kapszula LAHB (Lipid Alapú 
Hatóanyag Bevitel) rendszere extra szűz 
olívaolajat tartalmaz, melyben a D-vitamin 
eleve oldott, a szervezet számára haszno-
sítható formában található.

Étrend-kiegészítő.

Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár 
Zrt., 4042  ebrecen, Pallagi út 13.

Eurovit® oliva-D 2200NE 
kapszula, 60 db

-24%2299 Ft

3019 Ft* helyett:

megtakarítás: 720 Ft, (38,32 Ft/db)

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT

22

37%
kEdvEzMéNy

AKCIÓBAN 4999 Ft

7949 Ft* helyett:

megtakarítás: 2950 Ft, (41,66 Ft/db)

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT

49

Étrend-kiegészítő



PINGVIN

ÁRHÍREK

-33% 10999 Ft

16399 Ft* helyett:

megtakarítás: 5400 Ft, (10999,00 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

PINGVIN ÁR:

TArTÓSAN AlACSONy árAK

**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtá jékoztatót, vagy 
kér dezze meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!

***A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT

65

Visocor OM50 digitális automata, felkaros vérnyomás- 
és pulzusmérés***

•  Automata vérnyomás és pulzusmérés felkaron
•  Klinikailag tesztelt mérési pontosság
•  Szabálytalan pulzushullámok kijelzése
• Dátum/idő funkció
•  Univerzális mandzsetta az egész család 

számára (mérete 22-43 cm)
•  60 mérési eredmény tárolása 

a memóriában
•  Akár 800 mérés egy garnitúra elemmel 
• 2 év garancia
•  Hálózati adapter külön megvásárol ható
Gyógyászati segédeszköz

AccuChek Active Glucose vércukormérő csík*** 

25 db (85,16 Ft/db) 2129 Ft 

50 db (62,38 Ft/db) 3119 Ft

Alpecin sampon coffein C1 250 ml (8,04 Ft/ml) 2009 Ft

Artelac CL szemcsepp*** 10 ml (149,90 Ft/ml) 1499 Ft

Audispray Adult fülspray*** 50 ml (54,18 Ft/ml) 2709 Ft

Babé sampon koszmó ellen csecsemőnek 200 ml (17,45 Ft/ml) 3489 Ft

Bepanthen Sensiderm krém 20 g (107,45 Ft/g) 2149 Ft

Béres Tőzegáfonya filmtabletta 60 db (30,65 Ft/db) 1839 Ft

Bio -Króm DIA tabletta 60 db (86,48 Ft/db) 5189 Ft

BioGaia Protectis Baby étrend-kiegészítő csepp 

5 ml (787,80 Ft/ml) 3939 Ft

Bioheal Magnézium B6 vit. nyújt. hatóanyagleadású  

105 db (20,94 Ft/db) 2199 Ft

Biomed Pepomed Plus Tökmagolaj kapszula 100 db (15,39 Ft/db) 1539 Ft

Blend-a-dent műfogsorrögzítő krém  

Extra Stark Orig 47g (28,70 Ft/g) 1349 Ft

BLUE STRIP terhességi teszt*** 1 db (529,00 Ft/db) 529 Ft

Chlorhexamed szájvíz 200 ml (5,35 Ft/ml) 1069 Ft

Corega műfogsorrögzítő krém erős rögzítés 40 g (35,48 Ft/g) 1419 Ft

Corega Tabs Bio Formula tabletta 30 db (40,63 Ft/db) 1219 Ft

Corsodyl MW szájvíz alkoholmentes 300 ml (5,86 Ft/ml) 1759 Ft

Curasept ADS 220 szájöblítő 200 ml (17,30 Ft/ml) 3459 Ft

Dologel fogínynyugtató gél*** 25 ml (78,76 Ft/ml) 1969 Ft

Fagyöngy Herbaria 100 g (3,99 Ft/g) 399 Ft

Femibion 1 Korai várandósság filmtabletta 28 db (179,56 Ft/db) 4489 Ft

Femibion 2 Várandósság ftabl. és kapsz. 28x+28 db (122,13 Ft/db) 6839 Ft

Forcapil kapszula 60 db (80,48 Ft/db) 4829 Ft

Gabriel terhességi teszt*** 1 db (829,00 Ft/db) 829 Ft

Gengigel gél 20 ml (211,45 Ft/ml) 4229 Ft

Gingisol íny-szájápoló oldat 10 ml (56,90 Ft/ml) 569 Ft

Hansaplast tyúkszemtapasz 8 db (108,63 Ft/db) 869 Ft

Hansaplast universal*** 10 db (35,90 Ft/db) 359 Ft

Herbária Zsírégető teakeverék filteres 20x2g (50,45 Ft/filter) 1009 Ft

Kamillavirág Herbaria 50g (10,38 Ft/g) 519 Ft

Memolife Max kapszula 60 db (55,65 Ft/db) 3339 Ft

Merz Spezial bőr haj köröm drazsé 60 db (90,48 Ft/db) 5429 Ft

Nervenpflege tabletta** 120 db (30,24 Ft/db) 3629 Ft

Netamin Xerex tabletta férfiaknak 37 db (179,70 Ft/db) 6649 Ft

Ocutein Lutein 15 mg forte kapszula 60 db (92,65 Ft/db) 5559 Ft

Prostayol 6 forte kapszula Dr. Chen 40 db (59,48 Ft/db) 2379 Ft

Tena betegalátét*** 40x 60 cm 1 db (179,00 Ft/db) 179 Ft 

60x 60 cm 1 db (149,00 Ft/db) 149 Ft 

60x 90 cm 1 db (229,00 Ft/db) 229 Ft

Korai terhességi teszt a szakmai és az otthoni al-
kalmazásra egyaránt felhasználható. • Pontos ered-
mény akár 4 nappal a menstruáció esedékessége 
előtt • Egyszerű, gyors és megbízható • Egyértelmű 
eredmény • Eredmény már 5 perc után leolvasható 
• A nap folyamán bármikor használható.

Gyógyászati segédeszköz.

Cyclotest korai terhességi 
teszt, 1 db***

Allergodil oldatos orrspray 
1 mg/ml, 10 ml**

Allergia? Allergodil!
Hatékonyan csil-
lapítja az allergiás 
nátha tüneteit.

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Mylan EPD Kft.,
1138 Budapest, Váci út 150., 
+36 1 465-2100
ALL/JUL/19/00
Lezárás dátuma: 
2019.07.04.

-23% 1499 Ft

1949 Ft* helyett:

megtakarítás: 450 Ft, (149,90 Ft/ml)

kártyárA
kAPhAtó

-26% 999 Ft

1359 Ft* helyett:

megtakarítás: 360 Ft, (4,00 Ft/ml)

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT

9

-26% 1599 Ft

2159 Ft* helyett:

megtakarítás: 560 Ft, (53,30 Ft/db)

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT

15

-27% 1399 Ft

1929 Ft* helyett:

megtakarítás: 530 Ft, (19,99 Ft/db)

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT

13

Bioheal® Kalcium 500 mg
+ d3-vitamin + k2-vitamin,
70 filmtabletta

Készítményünk kalcium, 
D3-vitamin és K2-vitamin-tar-
talma egymás hatását erősítve 
járulnak hozzá az egészséges 
csontozat fenntartásához. A 
D3-vitamin hozzájárul a vér 
normál kalciumszintjének 
fenntartásához, és a kalcium 
normál hasznosulásához.
Étrend-kiegészítő.

-28% 3499 Ft

4879 Ft* helyett:

megtakarítás: 1380 Ft, (34,99 Ft/db)

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT

34

Bioheal® omega 3 
krill olajjal, 100 kapszula
Támogasd szíved egészsé-
gét a többszörösen telítet-
len, esszenciális zsírsavakat 
tartalmazó lágykapszulák-
kal, amely hatóanyagokat 
szervezetünk nem, vagy 
csak kis mennyiségben ké-
pes önmagától előállítani. 
Ezért az omega-3 zsírsavak 
pótlását külső forrásból, 
azaz a táplálkozás útján kell 
biztosítanunk.
Étrend-kiegészítő.

HErBioticum
Aloe Vera bőrápoló 
krém, 250 ml
Hatékonyan ápolja a bőrt a benne található aloe kivo-
natnak köszönhetően. Külsőleg alkalmazva hidratáló 
hatású, selymesebbé teszi a bőrt. Vegán. Nem tartalmaz 

HErBioticum
Vadgesztenyés lábápoló 
krém, 250 ml

szintetikus tartósítószert, 
illatanyagot, színezéket, 
állati eredetű- és ásványi 
olaj alapú összetevőket. Kí-
méletességét bőrgyógyá-
szati tesztek igazolják.

Kozmetikum

Hatóanyagainak köszönhetően kiválóan alkalmazható 
a visszeres lábszár kezelésére. Vegán. Nem tartalmaz 
szintetikus tartósítószert, illatanyagot, színezéket, 
állati eredetű- és ásványi 
olaj alapú összetevőket. 
Kíméletességét bőrgyó-
gyászati tesztek igazolják.

Kozmetikum

Mycosan® körömgomba 
elleni ecsetelő, 10 ml ***
A Mycosan a kéz- és lábkörmök rész-
leges/enyhe gombás fertőzéseinek 
kezelésére szolgáló készítmény. 
Hatásosan alkalmazató minden kö-
römágyat nem érintő gombás fertő-
zés esetén. A kezelő szett a könnyen 
használható ecsetelő tubusba töltött 
szérumból és 10 db körömreszelő-
ből áll. Hatékony és kíméletes, 
természetes összetevőket tartalmaz. 
Cukorbetegek is használhatják.
4 év feletti gyermekek 
és felnőttek részére

Gyógyászati segéd-
eszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz.

VenoprotEP 500 mg,
60 filmtabletta**
Citrus flavonoidokat tartalmaz, mikronizált 
formában. Csökkenti a visszérbetegség 
tüneteit, mint a nehézláb-érzés, fájdalom, 
lábikra görcs vagy duzzanat.

Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Positivum, 30 tabletta

A citromfű segít a belső feszültség csökken-
tésében, a komlótoboz támogatja a pihente-
tő alvást, a jóféle sáfrány pedig segít a pozitív 
hangulat megőrzésében.

Étrend-kiegészítő.

Aflofarm Hungary Kft., 1025 Budapest, Cseppkő u. 41. 
43_20203_pos

ÚJ!

Gyógyászati segédesz-
köznek minősülő orvos-
technikai eszköz. 

Aflofarm Hungary Kft., 
1025 Budapest, Csepp-
kő u. 41. 
44_20203_Natspt

naturseptin toroK  
olvadó rágóbonbon, 9 db***

Összetevői védő filmbevonatot képeznek a 
torokban, így enyhítve a torokfájást, nedvesí-
tik a torkot, enyhítik a torokirritációt, és védik 
a torok nyálkahártyáját. Ajánlott gyermekek 
számára 3 éves kortól.

ÚJ!

Flexagil krém, 150 g**

Feketenadálytő 
gyökér folyékony 
kivonat tartal mú vény 
nélküli gyógyszer 
izom- és ízületi 
fájdalomra.

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

OGYI-T-20774/03 
P&G Hungary Kkt. 
1082 Budapest, 
Kisfaludy utca 38.

-30% 4099 Ft

5819 Ft* helyett:

megtakarítás: 1720 Ft, (68,32 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

-26% 1199 Ft

1629 Ft* helyett:

megtakarítás: 430 Ft, (133,22 Ft/db)
kártyárA
kAPhAtó

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT
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-25% 3299 Ft

4419 Ft* helyett:

megtakarítás: 1120 Ft, (21,99 Ft/g)

kártyárA
kAPhAtó

dr. Chen Mályva kapszula, 
30 db

Szennával és 
zöldteával a 
bélműködés 
megfelelő 
ritmusának 
fenntartásához.
Étrend-kiegészítő

-25% 999 Ft

1339 Ft* helyett:

megtakarítás: 340 Ft, (33,30 Ft/db)

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT

9

Áraink 2020. április 18-tól 2020. május 29-ig érvényesek.

-26% 999 Ft

1359 Ft* helyett:

megtakarítás: 360 Ft, (4,00 Ft/ml)

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT

9

40%
kEdvEzMéNy

AKCIÓBAN

3999 Ft

6689 Ft* helyett:

megtakarítás: 2690 Ft, (399,90 Ft/ml)

kártyárA
kAPhAtó

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT

39

36%
kEdvEzMéNy

AKCIÓBAN

799 Ft

1249 Ft* helyett:

megtakarítás: 450 Ft, (799,00 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó BóNUSzPONT

A váSárLáSérT

7



Töltse le Pingvin Zsebpatika mobil-
applikációnkat, hogy kedvenc pa-
tikája mindig kéznél legyen!

www.pingvinpatika.hu

A PINGVIN PATIKÁK TERMÉKCSALÁDJA!

6 hETES JEGy

6 HETES PINGVIN JEGY

A kiemelt ajánlatban szereplő termék megvétele nincs egyéb vásárláshoz kötve. Az ajánlat 
a Pingvin Patikákban, a készlet erejéig érvényes. Az érvényességi idő alatt egy személy csak 
egy terméket vásárolhat. A termékért járó bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk 
jóvá.  A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a patikákban!

JELMAGYARÁZAT: Egészségpénztári kár- 
tyára is megvásárolható.

EGYES Egészségpénztári kártyákra megvásárolható. Kérjük 
vásárlás előtt érdeklődjön választott egészségpénztáránál, mivel 
patikai számítógépes rendszerünkben az elszámolhatóságot nem 
tudjuk leellenőrizni.

* A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem 
minősülő, gyógyhatású készítmény. *** orvostechnikai eszköz, kötszer, vagy gyógyászati segédeszköz

Az étrEnd-kiEgészítő készítmény fogyAsztásA nEm hElyEttEsíti A vEgyEs étrEndEt és Az EgészségEs élEtmódot.

érvényes: 2020. 04. 18-tól 2020. 05. 29-ig

érvényes:
2020. 04. 18-től
2020. 05. 29-ig

Ha Ön ellátogat valamelyik Pingvin Patikába, akkor

megvásárolhatja: az 5m x 2,5 cm-es 
TROPY textil ragtapaszt 
 és kap 20 bónuszpontot.

egységár: 0,80 Ft/cm

A trOPy kiemelt ajánlatban szereplő termék megvétele nincs egyéb vásárláshoz kötve. 
Az ajánlat a Pingvin Patikákban, a készlet erejéig érvényes. Az érvényességi idő alatt 
egy személy csak egy terméket vásárolhat. A termékért járó bónuszpontokat 
a Bónusz Plusz kártyáján írjuk jóvá. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdek-
lődjön a patikákban!

ENNyIRE EGySzERű: 
 kedvezményes áron megvásárolja a TROPY ragtapaszt,  
  kap 20 bónuszpontot a Bónusz Plusz kártyájára,   
  amit azonnal le is vásárolhat.

mi adjuk a
bónuszpontot20

Ha Ön ellátogat valamelyik Pingvin Patikába akkor:
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megvásárolhat egy 50 ml-es Fa dezodort kedvező 
áron és kap 30 bónuszpontot.

5,98 Ft/ml

Ismerje meg a teljes 
termékcsaládot!

299,
- Ft

Ennyire egyszerű: 

 kedvezményes áron megvásárolja a Fa dezodort,  
 kap 30 bónuszpontot a Bónusz Plusz kártyájára,   
 amit azonnal le is vásárolhat.

Étrend-kiegészítők

+30
bónuszpont

•  Tropy B-komplex, 
100 filmtabletta,
•  Tropy Ginkgo Biloba 80 mg, 

90 filmtabletta,
•  Tropy Kalcium + D3 +K2, 

60 lágyzselatin kapszula,

•  Tropy Gumi-Brumi C-vitamin, 
60 gumitabletta,
•  Tropy Gumi-Brumi D3-vitamin, 

60 gumitabletta,
•  Tropy Omega 3 halolaj, 

90 kapszula.

KEDVEzMÉNyES ÁRON:

1299 Ft
12,99 Ft/db

1799 Ft
19,99 Ft/db

1699 Ft
28,32 Ft/db

799 Ft
13,32 Ft/db

1869 Ft
20,77 Ft/db

1049 Ft
17,48 Ft/db

•  Tropy Multivitamin senior, 60 filmtabletta, 
 1499 Ft helyett, megtakarítás: 450 Ft, 30% kedvezménnyel

CSAK MOST

399
Forint

Gyógyászati segédeszköz.

* A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény. *** orvostechnikai eszköz, kötszer, vagy gyógyászati segédeszköz

**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtá jékoztatót, vagy 
kér dezze meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!

Az étrend-kiegészítő készítmény fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Áraink 2020. április 18-tól 2020. május 29-ig érvényesek.

-27% 1499 Ft

2049 Ft* helyett:

megtakarítás: 550 Ft, (99,93 Ft/ml)

kártyárA
kAPhAtó

Afrin® Comfort original, vagy
mentollal oldatos orrspray, 15 ml**

Innovatív orrspray, amely No Drip formulájának 
köszönhetően cseppenésmentes használatot 
biztosít, így csökkentve az orrdugulás tüneteit 
akár 12 órán át.

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Hatóanyag: 
oximetazolin- 
hidroklorid

Forgalmazó: 
Bayer Hungária Kft., 1123 
Budapest, Alkotás u. 50. 
L.HU.MKT.
CC.28.08.2017.1284

AzONOS 
árON

-27% 1899 Ft

2619 Ft* helyett:

megtakarítás: 720 Ft, (63,30 Ft/ml)

kártyárA
kAPhAtó

Rendszertelen széklet kínoz-
za? A Dulcolax csepp egyé-
nileg adagolható hashajtó 
készítmény. Ha este beveszi, 
másnap reggel jól indul 
a nap (6-12 órán belül hat). 

Dulcolax® 7,5 mg/ml
belsőleges oldatos cseppek, 30 ml**

Vény nélkül kapható gyógyszer.  
Hatóanyag: Nátrium-pikoszulfát. 
Forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5.

Gyógyszerinformáció tel.: 
(+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.
hu, www.dulcolax.hu

SAHU.DULC1.19.10.0430 (2019.11.04.)

Béres Actival extra 
filmtabletta, 30 db**

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Forgalmazza: 
Béres Gyógyszer gyár 
Zrt., 1037 Budapest, 
Mikoviny u. 2-4. 
- www.beres.hu 
PI2004AE30

Az Actival Extra filmtabletta megelőzi az általános 
vitamin-, ásványi anyag- és nyomelemhiányt.  
31 hatóanyag, vitaminok, ásványi anyagok, nyome-
lemek, bétakarotin, lutein és likopin, tele életerővel. 
Actival Extra.
Csak így tovább
az egészségedért! 

-23% 1899 Ft

2479 Ft* helyett:

megtakarítás: 580 Ft, (63,30 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

-30% 1899 Ft

2699 Ft* helyett:

megtakarítás: 800 Ft, (18,99 Ft/g)

kártyárA
kAPhAtó

-31% 1099 Ft

1589 Ft* helyett:

megtakarítás: 490 Ft, (54,95 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

-23% 1799 Ft

2349 Ft* helyett:

megtakarítás: 550 Ft, (89,95 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

Ketodex® 25 mg,
20 filmtabletta**

Akut mozgásszervi (bokasérülés, hátfájás, 
derékfájás, ízületi fájdalom), fog- és menstruációs 
fájdalmak tüneti kezelésére vény nélkül kapható 
fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású 
gyógyszer.
Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: dexketoprofén

Vény nélkül kapható 
gyógyszer. GlaxoSmith-
Kline-Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 
43. Tel.: 225-5800 www.
gsk.hu, CHHU/CHTHR-
FL/0032/18 A védjegyek 
tulajdonosa vagy 
engedélyezett használója 
a GSK vállalatcsoport.

Neo Citran belsőleges por 
felnőtteknek, 14 tasak**

Komplex megoldás a megfázás és az influenza 
tüneteinek kezelésére. Enyhíti a torokfájást, a lázat, 
az orrfolyást és orrdugulást, a fejfájást, a végtag- 
és izomfájdalmat. Melegen fogyasztandó citromos 
ízesítésű gyógyszer.

-20% 2399 Ft

2999 Ft* helyett:

megtakarítás: 600 Ft, (171,36 Ft/tasak)

kártyárA
kAPhAtó

-27% 2799 Ft

3839 Ft* helyett:

megtakarítás: 1040 Ft, (46,65 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

sedacur® forte,
60 bevont tabletta**
Javallat: nyugtalanság és idegi eredetű alvászavar 
kezelésére, gyógynövénykivonatokból összeállí-
tott gyógyszer.  Napközben történő alkalmazása 
nyugtató hatású, esti, lefekvést megelőző bevétel 
esetén elősegíti az elalvást és nyugodt, pihentető 
alvást biztosít.

Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer.

Hatóanyag: 
macskagyökér-, 
citromfűlevél- és 
komlótoboz kivonat.

SP 54 15 mg/g emulgél, 100 g**

Az SP54 Emulgél (pentozán-poliszulfát-nátri-
um) enyhíti a lábdagadást, feszítő fájdalmat 
és más visszeres panaszokat. Javítja a helyi 
vérkeringést, hűsítő és gyulladás csökkentő 
hatású. Hatóanyaga mellett citromfű, törpe-
fenyő és rozmaring olajat is tartalmaz

Vény nélkül kapható gyógyszer. 

-27% 1499 Ft

2059 Ft* helyett:

megtakarítás: 560 Ft, (149,90 Ft/ml)

kártyárA
kAPhAtó

-30% 1399 Ft

1999 Ft* helyett:

megtakarítás: 600 Ft, (139,90 Ft/ml)

kártyárA
kAPhAtó

Proenzi® etrixenal 250 mg,
20 tabletta**

Hatékonyan csillapítja az ízületi-, izom- vagy 
ínsérülés következtében fellépő gyulladásos 
tüneteket és fájdalmakat egész nap.

Proenzi® etrixenal 
100 mg/g gél, 100 g**

Az Etrixenal 100 mg/g gél helyileg alkalmazandó 
naproxén hatóanyagú nem-szteroid gyulladás-
csökkentő gyógyszer, melynek hatására ín- és 
ínszalagsérülés esetén csökken a fájdalom és 
a duzzanat.
Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: naproxén.

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: naproxén.

2199 Ft

3319 Ft* helyett:

megtakarítás: 1120 Ft, (21,99 Ft/g)

kártyárA
kAPhAtó

Modern, tengervizet 
is tartalmazó orrspray 
orr dugulás esetére. 
Nem tartalmaz tartósí-
tószert. Felbontás után 
6 hónapig eltartható!

Xilomare 1 mg/ml 
oldatos orrspray, 10 ml**

Modern, tengervizet is tar-
talmazó orrspray orrdugulás 
esetére. Nem tartalmaz tar-
tósítószert. 2 és 12 év közötti 
gyermekek részére javallott. 
Felbontás után 6 hónapig 
eltartható!

Xilomare Kid 0,5 mg/ml 
oldatos orrspray, 10 ml**

Vény nélkül kapható 
gyógyszer. 
Forgalmazó:Richter Gedeon 
Nyrt, 1103 Budapest, Gyömrői 
út 19-21. Gyógyszerbiztonsági 
Osztály: +36-1-505-70-32 
drugsafety@richter.hu

Vény nélkül kapható 
gyógyszer. 
Forgalmazó:Richter Gedeon 
Nyrt, 1103 Budapest, Gyömrői 
út 19-21. Gyógyszerbiztonsági 
Osztály: +36-1-505-70-32 
drugsafety@richter.hu

34%
kEdvEzMéNy

AKCIÓBAN

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.  
Hatóanyag: 1000 mg 
mikronizált diozmin. 

Forgalmazza: 
APX Hungary Kft., 
4032 Debrecen, 
Bartha B. u. 7.

Dimotec 1000 mg, 
30 filmtabletta**

A Dimotec (mikronizált diozmin) visszeres 
panaszokra napi 1× filmtabletta: serkenti 
a nyirokkeringést, csökkenti az erek gyul-
ladását, védi és tonizálja a vénákat.

2699 Ft

4109 Ft* helyett:

megtakarítás: 1410 Ft, (89,97 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

1869 Ft
31,15 Ft/db

ÚJ!

34%
kEdvEzMéNy

AKCIÓBAN



* A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény.  
*** orvostechnikai eszköz, kötszer, vagy gyógyászati segédeszköz  I  A kedvezmények csak vény nélkül kapható, nem tb támogatott készítményekre vonatkoznak. 

JELMAGYARÁZAT: Egészségpénztári kár- 
tyára is megvásárolható.

EGYES Egészségpénztári kártyákra megvásárolható. Kérjük vásárlás előtt érdeklődjön választott egészség-
pénztáránál, mivel patikai számítógépes rendszerünkben az elszámolhatóságot nem tudjuk leellenőrizni.

**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtájé koztatót, vagy kér dezze 
meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!

***A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!             Az étrEnd-kiEGéSzítő kéSzítménY FoGYASztáSA nEm hElYEttESíti A vEGYES étrEndEt éS Az EGéSzSéGES élEtmódot.

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon a patikákban! Az esetleges nyomdai szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk! A szórólapon szereplő termékek fotója eltérhet a valóságostól. A meghirdetett árak minden Pingvin Patikában érvényesek.  A százalékban számított engedmény a kiadványban 
egész számra kerekítve jelenik meg. Jelen ajánlat nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak szolgáltatásainak népszerűsítését szolgálja. kiadja a Pharmainvest Zrt. • Az újsággal kapcsolatos észrevételek: 62 /554-510, info@pingvinpatika.hu • képek: ©123rF.com

PINGVIN PATIKÁK: 6500 Baja, Vörösmarty u. 6.  | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 14.  | 5600 Békéscsaba, kazinczy u. 16.  | 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 24.  | 2700 Cegléd, Múzeum u. 2-4.  | 6640 Csongrád, Dob u. 2.  | 4025 Debrecen, hatvan u. 22/C.  | 4025 Debrecen, Petőfi tér 1.  | 4026 Debrecen, Mester u. 7.  | 6621 Derekegyház, kossuth u. 4/A,  | 6800 hódmezővásárhely, Andrássy út 3.  | 6800 
hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky út 53.  | 6800 hódmezővásárhely, tornyai János u. 2/a.  | 5300 karcag, kossuth tér 7–9.  | 6000 kecskemét, Aradi vértanúk tere 1.  | 6000 kecskemét, Batthyány út 37.  | 6000 kecskemét, Alföld áruház, Deák F. tér 6.  | 6400 kiskunhalas, kossuth u. 34-36.  | 6100 kiskunfélegyháza, klapka u. 2.  | 5310 kisújszállás, Arany J. u. 2.   | 6900 Makó, Deák F. u. 4. (A Munkaügyi 
központtal szemben)  | 6900 Makó, Széchenyi tér 25.  | 4400 Nyíregyháza, Búza u. 32.  | 5900 Orosháza, Győri Vilmos tér 1.  | 5540 Szarvas, kossuth u. 21/3. (volt Zöld ház)  | 6721 Szeged, Feketesas utca 19–21.  | 6721 Szeged, kálvin tér 2.  | 6720 Szeged, Dugonics tér 1.  | 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 71.  | 6723 Szeged, Budapesti krt. 38. (bejárat a József Attila sgt. felől) | 6723 Szeged, kereszttöltés u. 17.  
| 6726 Szeged, Szolgáltató sor 1.  | 6724 Szeged, Nyitra u. 4.   | 6600 Szentes, rákóczi u. 12.  | 6600 Szentes, Nagyörvény u. 59.  | 5000 Szolnok, Jászkürt út. 1. (A Pelikán Szálló földszintjén)  | 5000 Szolnok, Jubileum tér 5.  | 5200 törökszentmiklós, kossuth tér 7.  | Pingvin Gyógynövény és Reformházak:  5600 Békéscsaba, Andrássy út 14.  | 5900 Orosháza, Győri Vilmos. tér 1.  | 5540 Szarvas, 
kossuth u. 21/3. (volt Zöld ház)  | 6721 Szeged, kálvin tér 2.  | 6723 Szeged, Budapesti krt. 38. (bejárat a József Attila sgt. felől) 

KozmetiKumoK

Május 3-án köszöntjük az édesanyákat!
Áraink 2020. április 18-tól 
2020. május 29-ig érvényesek.

Anaftin 12% gél, 8 ml***
Az Anaftin gél segít a szájban megjelenő
apró sérülések, például az aftás szájgyulladás 
és az aftás fekélyek, valamint a fogszabályzók és 
a rosszul illeszkedő fogpótlások miatt kialakuló 
apró sérülések okozta fájdalom kezelésében. 
Diffúz aftás fekélyek esetében is javallott.
Orvostechnikai eszköz

-27% 1799 Ft

2479 Ft* helyett:

megtakarítás: 680 Ft, (224,88 Ft/ml)

kártyárA
kAPhAtó

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT

17

-29% 699 Ft

979 Ft* helyett:

megtakarítás: 280 Ft, (11,65 Ft/g)

Biomed® Fekete nadálytő 
krém FORTE, 60 g

A krémet sérülések, esések során szerzett véraláfutások, 
illetve vérömlenyek felszívódásának elősegítésére, 
csonttörések utáni kezelések kiegészítőjeként ajánljuk 
bőrápolási céllal. Hozzáadott orvosi somkóró kivonattal, 
összesen 20 % gyógynövény kivonat-tartalom.

Advil® Ultra Forte,
24 lágy kapszula**

Az Advil® Ultra Forte Ibupro-
fén tartalmú, hatékony fájdalom 
és lázcsillapító. Modern lágy 
kapszulája folyékony formában 
tartalmazza a hatóanyagot, így 
akár 10 perc alatt elkezdi csilla-
pítani fájdalmát.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Bila-Git, 50 filmtabletta**

Puffadás? Teltségérzet? Emésztési gör-
csök? A Bila-Git hatékonyan szünteti meg 
az epeműködéssel összefüggő emésztési 
panaszokat, így nincsenek többé nehéz 
ételek. Szakértő segítség emésztési 
panaszokra.

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Epeműködési zavarral összefüggő emésztési 
panaszokra.

Forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
- 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
- Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 
- Web: www.sanofi.hu 
SAHU.NBI.19.10.0440 (2019.11.13.)

Septofort, 12 tabletta**

A klórhexidin tartalmú Septofortnak 
nem számít, miért fáj a torkod! Szá-
jüregi fertőzések és gyulladások 
kezelésére is alkalmas.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: klórhexidin.

-20%2499 Ft

3139 Ft* helyett:

megtakarítás: 640 Ft, (104,13 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

-29%2399 Ft

3359 Ft* helyett:

megtakarítás: 960 Ft, (47,98 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

699 Ft

1039 Ft* helyett:

megtakarítás: 340 Ft, (58,25 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

Kozmetikum

BioCo® Máriatövis kivonat  
EXTrA, 80 db filmtabletta

A készítmény jelentős menny-
iségben tartalmazza a máriatövis 
értékes hatóanyagát a szilimarint, 
mely elősegítheti az egészséges 
májműködést, hozzájárulhat az 
epe egészségének megőrzéséhez, 
a májszövetek és sejtek normális 
regenerációjához.

Étrend-kiegészítő

BioCo® Valeriana MAX,
60 db tabletta

A Valeriana – más néven 
macskagyö kér – hozzájárulhat 
a pihentető, nyugodt alváshoz, 
a normál idegállapot fenn-
tartásához, elősegítheti a 
relaxációt és a lelki egyensúly 
fenntartását stressz, és túlter-
helt életmód esetén.
Étrend-kiegészítő

-26% 2599 Ft

3529 Ft* helyett:

megtakarítás: 930 Ft, (32,49 Ft/db)

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT
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-25% 1999 Ft

2649 Ft* helyett:

megtakarítás: 650 Ft, (33,32 Ft/db)

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT
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-31% 599 Ft

869 Ft* helyett:

megtakarítás: 270 Ft, (14,98 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó
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Hansaplast Universal, 
40 db sebtapasz***

4 különböző méretű tapaszt 
tartalmazó csomag. Vízle-
pergető és véd a szennye-
ződésektől, légáteresztő. 
Kipárnázza és védi 
a sebet, a sebpárna nem 
ragad a sebbe.

Gyógyászati segédeszköz

Novo C plus® liposzómális 
C-vitamin, 60 lágykapszula

Természetes összetevőkkel készül, hosszan tartó 
hatású, és a C-vitamint liposzómális formában 
tartalmazza a leghatékonyabb felszívódásért. 
A C-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifára-
dás csökkentéséhez és az idegrendszer normál 
működéséhez. A Magyar Természetgyógyászok 
Szövetsége ajánlásával.

Étrend-kiegészítő

-28% 3199 Ft

4469 Ft* helyett:

megtakarítás: 1270 Ft, (53,32 Ft/db)

BóNUSzPONT
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-27% 2499 Ft

3439 Ft* helyett:

megtakarítás: 940 Ft, (89,25 Ft/db)

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT
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1899 Ft

2829 Ft* helyett:

megtakarítás: 930 Ft, (15,19 Ft/g)

BóNUSzPONT
A váSárLáSérT
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Étrend-kiegészítő. OLNX1431/03.19
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, 
Bartók Béla út 43-47

Linex Flora, élőflórát 
tartalmazó kapszula, 28 db
A Linex Flora két, liofilizált baktérium törzset 
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula.

Lacalut aktiv preventív 
fogkrém, 75 ml

Érezhetően feszesebbé teszi az ínyt.
Véd a fogágybetegségek ellen. Kifejezetten 
fogágybetegségek és fogínyvérzés megelőzé-
sére kifejlesztett fogkrém. Azonnali hatás.
Klinakailag tesztelt!

Kozmetikum

Forgalmazza: Naturprodukt Kft., 
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

-29% 899 Ft

1259 Ft* helyett:

megtakarítás: 360 Ft, (11,99 Ft/ml)

BóNUSzPONT
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Sudocrem® sensitive nedves 
törlőkendő vagy soft clean 
nedves törlő kendő, 55 lap
A Sudocrem® extra puha törlőkendője haté-
konyan tisztítja a bőrt. Panthenol és E-vitamin 
tartalmával gyengéden ápol.
A baba egész testén használható.

Kozmetikum. 
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.,  
1134 Budapest, Váci út 29.

399 Ft

599 Ft* helyett:

megtakarítás: 200 Ft, (7,25 Ft/lap)

BóNUSzPONT
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Sudocrem® krém, 125 g

Kozmetikum. 
Forgalmazza: TEVA 
Gyógyszergyár Zrt., 
4042 Debrecen, 
Pallagi út 13.

A Sudocrem több, mint 80 éve az anyukák 
segítője világszerte a pelenkával fedett bőr 
ápolásában. Nyugtatja és regenerálja a bőrt, 
miközben vízlepergető, légáteresztő alapja 
védő réteget képez az irritáló anyagokkal 
szemben.

AzONOS 
árON
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33%
kEdvEzMéNy

AKCIÓBAN

33%
kEdvEzMéNy

AKCIÓBAN

33%
kEdvEzMéNy

AKCIÓBAN

-35%3999 Ft

6179 Ft* helyett:

megtakarítás: 2180 Ft, (133,30 Ft/ml)

-38%3999 Ft

6499 Ft* helyett:

megtakarítás: 2500 Ft, (20,00 Ft/ml)

-45%3999 Ft

7289 Ft* helyett:

megtakarítás: 3290 Ft, (16,00 Ft/ml)

La roche-Posay Anthelios naptej 
gyerekeknek SPF50+, 250 ml

Megbízható UV sugárzás elleni védelmet 
nyújt a gyermekek érzékeny bőrének.

vichy Capital Soleil napozó 
spray SPF50, 200 ml

Nagyon magas  védelem a napsugárzás 
káros hatásai ellen.

Bioderma Photoderm Spot 
napvédő krém SPF50+, 30 ml

Nagyon magas fényvédelem kifejezet-
ten a hiperpigmentáció megelőzésére.

VÁLASSZON AJÁNDÉKOT PATIKÁINK ÉS WEBÁRUHÁZUNK 
SZÉLES DERMOKOZMETIKAI KÍNÁLATÁBÓL!

Étrend-kiegészítő
Forgalmazó: 
Bayer Hungária Kft.,  
1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
L.HU.MKT.CC.25.08.2018.1715

Supradyn® immune Kids, 
100 gumivitamin
Hármas támogatás az immun-
rendszernek. Az új Supradyn 
Immune Kids egyesíti a C-vita-
mint, a D-vitamint és a cinket, 
hozzájárulva az immunrendszer 
megfelelő működéséhez. Na-
rancs, eper, papaya ízű gumivi-
tamin. 4 éves kortól adható.

2499 Ft

4029 Ft* helyett:

megtakarítás: 1530 Ft, (24,99 Ft/db)
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38%
kEdvEzMéNy

AKCIÓBAN

Kozmetikai termékajánlatunk a készlet erejéig érvényes! 
A termékek eltérhetnek az itt ábrázolttól!

kártyárA
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kártyárA
kAPhAtó

kártyárA
kAPhAtó
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